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pentru achiziţia de materiale protecţie COVID -19 (măşti, dezinfectant, mănuşi) 
pentru 2021 la Consiliul Judeţean Cluj 

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie 
ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea 

tehnică. 

Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice. Acestea definesc, după 
caz şi fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare legate de nivelul calitativ, 
tehnic şi de performanţă, siguranţa în exploatare, dimensiuni, precum şi sisteme de asigurare 
a calităţii, terminologie, simboluri, teste şi metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, 
condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standarde relevante sau altele asemenea. 

Caietul de sarcini trebuie să precizeze şi instituţiile competente de la care furnizorii, 
executanţii sau prestatorii pot obţine informaţii privind reglementările obligatorii referitoare la 
protecţia muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie 
respectate pe parcursul îndeplinirii contractului şi care sunt în vigoare la nivel naţional sau, în 
mod special, în regiunea ori în localitatea în care se execută lucrările sau se prestează serviciile 
ori operaţiunile de instalare accesorii şi furnizării produselor (după caz). 

în cadrul acestei proceduri, Consiliul Judeţean Cluj prin Judeţul Cluj îndeplineşte rolul de 
autoritatea/entitatea contractantă, respectiv autoritatea/entitatea contractantă în cadrul 

contractului. 

Pentru scopul prezentei secţiuni a documentaţiei de atribuire, orice activitate descrisă într
un anumit capitol din Caietul de Sarcini şi nespecificată explicit în alt capitol, trebuie 
interpretată ca fiind menţionată în toate capitolele unde se consideră de către ofertant că 
aceasta trebuia menţionată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului. 

~ C:ontextul reaHzArli ~ce~ei a~hiziţij d~ PJ99~,ş;-~ 
2.l Informaţii despre Autoritatea/entitatea contractantă 

în conformitate cu prevederile art. 170, alin.l, din OUG 57/2019 „Codul Administrativ„ 
Consiliul Judeţean este „autoritatea administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean 
pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea 
realizării serviciilor publice de interes judeţean" . Atribuţiile Consiliului Judeţean sunt prevăzute 
la art. 173 din din OUG 57/2019 „Codul Administrativ,.. 

Atribuţiile consiliului judeţean Art.173 alin.l din OUG 57/2019 „Codul Administrativ„ 

{l) Consiliul Judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: 

a )atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, 
ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor 
autonome de interesjudeţean; 
b )atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului; 
c) atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului ; 

în temeiul Regulam€ntului (UE) nr. 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 
datelor cu caracter ;:,ersonal şi privi:ld libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul generai privind proteqia datelor) şi al Legii nr. 190/2018 Consiliul Judeţean Cluj prelucrează date cu 
carncter personal, cu asigurarea securităţii şi confidenţialităţii acestora. 
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d )atribuţii privind gestionarea serviciilor publice din subordine; 
e )atribuţii privind cooperarea interinstituţională; 
f) alte atribuţii prevăzute de lege. 

2.2 Informaţii despre contextul care a determinat achiziţionarea produselor. 
în acest sens este necesară încheierea unui contract de furnizare cu un operator economic 

care are ca obiect de activitate comercializare/vânzare echipamente de protecţie prevenire 
infectare cu noul coronavirus SARS -CoV- 2. 

2.3 Informaţii despre beneficiile anticipate de către Autoritatea/entitatea contractantă 
Prin achiziţia de măşti de protecţie se urmăreşte asigurarea suportului logistic în vederea 

prevenirii infecţiei cu noul coronavirus a personalului (angajaţi) ai Consiliului Judeţean Cluj. 

2.4 Alte iniţiative/proiecte/programe asociate cu această achiziţie de produse, dacă este cazul 
Nu este cazul 

2.5 Cadrul general al sectorului în care autoritatea/entitatea contractantă îşi desfăşoară 
activitatea 

Conform Cod CAEN 8477 Consiliul Judeţean Cluj desfăşoară activităţi de administraţie 
publică generală . 

2.6 Factori interesaţi şi rolul acestora, dacă este cazul 
Nu este cazul. 

Prin prezenta procedură se urmăreşte achiziţia produselor conform caracteristici lor 
tehnice menţionate la pct. 3.4 din prezentul caiet de sarcini; 

3.1 Descrierea situaţiei actuale la nivelul Autorităţii /entităţii contractante 

La instituirea stării de alertă a devenit obligatorie purtarea măştilor în spaţiile publice şi la 
locurile de muncă precum şi asigurarea de dezinfectante pentru mâini şi alte măsuri de 
protecţie. 

Măştile, dezinfectantul şi mănuşile de protecţie existente în acest moment în depozitul 
(magazia) unităţii nu pot fi asigurate personalului unităţii pe întreaga perioadă a stării de alertă 
decretată . 

3.2 Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor 

Asigurarea cu materiale de protecţie pentru prevenirea infecţiilor cu noul coronavirus la 
Consiliul Judeţean Cluj . 

3.3 Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor 

Prevenirea şi combaterea răspândirii pandemiei cu noul coronavirus 

Îil temeiul Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecţia datelor) şi al Legii nr. 190/2018 Consiliul Judeţean Cluj prelucrează date cu 
caracter perso~ai, cu asigurarea securităţii şi confidenţialităţii acesto~a. 
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3.4 Produsele (măşti de protecţie}, solicitate şi operaţiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate 
Produsele vor avea următoarele locuri de livrare: 
3.4.1.1 Materiale protecţie pt. perioada: de la semnarea contractului până la 31.12.2021 

Lotul 1: Locul de livrare Cluj Napoca, calea Dorobanţilor nr. 106 (Consiliul Judeţean Cluj); 

Nr. 
Denumirea produ-

Caracteristici solicitate Termen de sului 
Garantie 

Mască protectie (facială) simplă 3 straturi material hipoalergenic, standard EN 
149:2001; 
Material textil neţesut cu bandă metalica pentru ajustare pe nas;; 
Ma rime: 17,5/minim 9,5; 

cel puţin 6 Ambalare: Să fie ambalate la set/cutie de 50 buc; 
l 

Mască protecţie 
Filtrare particule de praf; Tip protecţie: respiratorie; luni de la 

(facială) 3 straturi 
Dimensiunea particulelor filtrate: 3 (microni); data livrării 

Eficienţă filtrare: minim 90 %; 
Eficienţă filtrare PFE ( particule de praf): Standard, utilizare industrială, protecţie 
praf, alergeni; 
Sistem prindere: cu elastic; 

Lotul 2: Locul de livrare Cluj Napoca, calea Dorobanţilor nr. 106 (Consiliul Judeţean Cluj); 

Nr. 
Denumirea produ-

Caracteristici solicitate Termen de sului 
Garantie 

Produsul să fie avizat de Ministerul Sănătăţii (seva anexa copie Aviz Ministerul 
Sănătăţii pentru produsul ofertat). Dezinfectant pentru dezinfecţia igienică a 

cel puţin 6 mâinilor prin frecare pe bază de alcool etilic 70% . Produsul să fie biocid TPl -
l Dezinfectant pentru igiena umană. Utilizare produs nediluat. Eficient împotriva bacteriilor şi luni de la 

ciupercilor. Continut: alcool etilic denaturat (etanol) cel puţin 70%, apa deminera- data livrării 
lizata, glicerina. Ambalaj 5 litri, ideal pentru dispenser/dozatoare de dezinfectante 
sau igienizate mai ni. 

U.M. Cantitate 

Buc. 102000 

U.M. Cantitate 

Litri 450 

În temeiul Regulamentului (UE) nr. 20"!6/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a 
acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul genera! privind protecţia datelor) şi c:d Legii nr.190/2018 Consiliul Judeţean Cluj prelucrează date cu 
caracter personal, cu asigurarea securităţii şi confidenţialităţii acestora. 
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Lotul 3: Locul de livrare Cluj Napoca, calea Dorobanţilor nr. 106 (Consiliul Judeţean Cluj); 

Nr. 
Denumirea produ-

Caracteristici solicitate sului 

Mănuşi de unică folosinţă din nitril pentru prevenirea infectării cu noul coronavi-
rus la manipularea materialelor. 

l 
Mănuşi de protecţie Mănusile trebuie să fie: nepudrate, cu durabilitate mare, calitate superioară şi 
unică folosinţă rezistenţă mare la rupere. Modul de îmbrăcare să se facă uşor. 

Cutie de minim 700 buc/ minim 50 perech i în cutie. Mari mi M si L. 
Culoare: negru si albastru 

Notă: 

Termen de U.M. 
Garantie 

cel puţin 6 
luni de la Buc. 
data livrării 

Livrarea se va face eşalonat pe baza de comanda înaintată în format electronic sau telefonic de către autoritatea contractantă. 

Cantitate 

3000 

Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a nu achiziţiona cantitatea maximă estimată prevăzută la pct. 3.4.1.1 din prezentul caiet de sarcini. 

3.4.1.2 Materiale protecţie pt. perioada: de la semnarea contractului până la 31.12.2021 

Lotul 4: Locul de livrare Cluj Napoca, Str. Aleea Stadionului nr. 2 pentru stadionul Cluj Arena; 
Termen de 

Nr. Denumirea produsului Caracteristici solicitate Garanţie U.M. Cantitate 

Mască protectie (facială) simplă 3 straturi material hipoalergenic, standard 
EN 149:2007; 
Material textil neţesut cu bandă metalica pentru ajustare pe nas;; 
Ma rime: 77,5/minim 9,5; 

cel puţin 6 Ambalare: Să fie ambalate la set/cutie de 50 buc; 
Mască protecţie (facială) 3 Tip protecţie: respiratorie,; luni de la 7750 l 
straturi Filtrare particule de praf; data livrării Buc. 

Dimensiunea particulelor filtrate: 3 (microni) ; 
Eficienţă filtrare: minim 90 %; 
Eficienţă filtrare PFE ( particule de praf) : Standard, utilizare industrială, 
protecţie praf, alergen i; 
Sistem prindere: cu elastic; 

în temeiul Regulomentului (UE:) nr. 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a 
acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) ~i al Legii nr. 190/2018 Consiliul Judetean Cluj prelucrează date cu 
caracter personal, cu asigurarea securităţii si confidenţialităţii acestora. 
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Lotul 5: Locul de livrare Cluj Napoca, Str. Aleea Stadionului nr. 2 pentru stadionul Cluj Arena; 

Nr. Denumirea produsului Caracteristici solicitate 

Produsul să fie avizat de Ministerul Sănătăţii (seva anexa copie Aviz Minis-
teru/ Sănătăţii pentru produsul ofertat). Dezinfectant pentru dezinfecţia 
igienică a mâinilor prin frecare pe bază de alcool etilic 70%. Produsul să fie 

l Dezinfectant biocid TPl -pentru igiena umană. Utilizare produs nediluat. Eficient împo-
triva bacteriilor şi ciupercilor. Continut: alcool etilic denaturat (etanol) cel 
puţin 70%, apa demineralizata, glicerina. Ambalaj 5 litri, ideal pentru dis-
penser/dozatoare de dezinfectante sau igienizate maini. 

Lotul 6: Locul de livrare Cluj Napoca, Str. Aleea Stadionului nr. 2 pentru stadionul Cluj Arena; 

Nr. Denumirea produsului Caracteristici solicitate 

Mănuşi de unică folosinţă din nitril pentru prevenirea infectării cu noul 
coronavirus la manipularea materialelor. 

l 
Mănuşi de protectie unică Mănusile trebuie să fie: nepudrate, cu durabilitate mare, calitate superioa-
folosinţă ră şi rezistenţă mare la rupere. Modul de îmbrăcare să se facă uşor. 

Ambalare :Cutie de minim 700 buc/ minim 50 perechi/ cutie. Mari mi M si L 
Culoare: negru si albastru 

Notă: 

Termen de 
Garanţie U.M. 

cel puţin 6 
luni de la Litri 
data livrării 

Termen de 
Garanţie U.M. 

cel puţin 6 
luni de la Buc. 
data livrării 

Livrarea se va face eşalonat pe baza de comanda înaintată în format electronic sau telefonic de către autoritatea contractantă. 

Cantitate 

190 

Cantitate 

600 

Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a nu achiziţiona cantitatea maximă estimată prevăzută la pct. 3.4.1.2 din prezentul caiet de sarcini . 

în temeiul Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în cee.:i ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personul şi pr'ivind libern circulaţie a 
acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul generai privind protecţia datelor) si ai Legii nr. 190/2018 Consiliul Judetean Cluj prelucrează date cu 
car;,cter personal, cu ilSigurarea securităţii şi confidenţialităţii acestora. 
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3.4.2 Modul de elaborare a propunerii financiare 
Ofertantul va înainta oferta conform Formularului de Ofertă şi Centralizatorului de preţuri. 
Ofertantul va oferta cantitatea maximă estimată în caietul de sarcini pentru fiecare Lot; 
Pentru susţinerea valorilor preţurilor unitare, se vor prezenta: 
Fişele/prospectele tehnice ale produselor ce urmează a fi livrate în prezenta oferta. 
Avize sanitare/Autorizatia de plasare pe piata în cazul dezinfectantului 
3.4.3 Disponibilitate, dacă este cazul 
Produsele să nu aibă defecte şi să poată fi utilizate în condiţii de siguranţă. 
35 Extensibilitate/Modernizare, dacă este cazul 
Nu este cazul 
35.l Garanţie 
Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanţie . Perioada de garanţie începe de la data efectuării 
recepţiei şi aceptării produselor; 
35.2 Livrare, ambalare, etichetare, transport si asigurare pe durata transportului 
Produsele vor fi ambalate, de către firma producătoare cu respectarea normelor în vigoare. 
Produsele se vor livra, la standardele şi specificaţiile din oferta tehnică în termen de 5 zile lucrătoare de la 
înaintarea comenzii. 
Produsele comandate eşalonat vor fi însoţite de certificatul de garanţie şi factură fiscală; 
Produsele se vor livra gratuit la adresele mai jos mentionate: 
Lotul l, 2, 3 : Cluj Napoca, calea Dorobanţilor nr.106 pentru Consiliul Judeţean Cluj; 
Lotul 4, 5, 6 : Cluj Napoca , Str. Aleea Stadionului nr. 2 pentru Direcţia de Administrare şi Exploatare a Stadi
onului „Cluj Arena". 
35.3 Operaţiuni cu titlu accesoriu, testare 
Contractantul este responsabil pentru protejarea produselor pe timpul transportului luând toate măsurile 
necesare pentru a prevenii deteriorarea produselor până la efectuarea recepţiei şi acceptarea acestora de 
către autoritatea contractantă. 
35.3.l Instalare, punere în funcţiune, testare 
Folosirea produselor se va executa conform instrucţiunilor de utilizare. 
35.3.2 Instruire personalului pentru utilizare 
Nu este cazul 
35.3.3 Mentenanţa preventivă în perioada de garanţie 
Nu este cazul. 
35.3.4 Mentenanţa corectivă în perioada post- garanţie, după caz 
Nu este cazul; 
35.35 Suport Tehnic 
Nu este cazul 
35.3.6 Piese de schimb şi materiale consumabile pentru activităţile din programul de mentenanţă 
corectivă după expirarea garanţiei, 
Nu este cazul 
35.4 Mediul în care este operat produsul 
Nu este cazul 
355 Constrângeri privind locaţia de unde se va efectua livrarea/instalarea 
Nu este cazul 
3.6 Atribuţiile şi responsabilităţile părţilor 
Furnizorul se obligă să furnizeze produsele conform caracteristicilor solicitate în caietul de sarcini şi la 
preţurile ofertate. 
Autoritatea contractantă se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termen de maxim 30 de 
zile calendaristice de la recepţionarea facturii de către acesta. 

în temeiui Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi privind litera cirCL.:laţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentui genern: 
privind protecţia datelor) şi al Legii nr. 190/2018 Cons:liul Judeţean Cluj prelucrează date cu caracter persona!, cei 
asigurarea securitătii si confidenţialităţii acestora. 
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Dacă autoritatea contractantă nu onorează factura/facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei 
convenite atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor. Imediat după ce achizitorul îşi onorează 
obligaţiile, furnizorul va relua livrarea produselor în cel mai scurt timp posibil.. 
~.Qocurnentaţii ce tretfuie furniz<;Jte Al;ltOrităţil/EtnJitlţrl __ c:cfoţrâct:iijîţ~Jn l~it~rtc~ progusql 
Certificatul de garanţie care să fie valabil minim 6 luni, Produsele să fie avizate de Ministerul Sănătăţii; 

~. B~epţi.a procJ.1,1~l9ţ 

Recepţia produselor se va efectua pe baza de proces verbal semnat de comisia de recepţie din cadrul 
Autoritatăţii/entitatăţii contractante. Recepţia produselor se va realiza astfel: 

a) recepţia cantitativă se va realiza după livrarea produselor în cantitatea solicitată şi la locaţia indicată de 
Autoritatea/entitatea contractantă ; 

b) recepţia calitativă se va realiza după testarea produselor; 
Procesul verbal de recepţie calitativă va include unul din următoarele rezultate: 

a) acceptat; 
b) refuzat. 

Dacă produsele nu corespund specificaţiilor, achizitorul are dreptul să respingă/returneze întreaga 
cantitate livrată. 

1e · Mod~ru · · '" di+--1..E -r •°& ~ .... , JV _LtLJtfg(l_ .l~L~!Ui>.@t~ 
Plata se va efectua în lei în termen de 30 de zile de la emiterea facturii de către furnizor şi recepţia produselor 
de către achiztor . 
Furnizorul (ofertantul declarat câştigător) va emite facturile astfel: 

Facturile aferente lotului 1, 2 şi 3 pentru cod fiscal 4288110 cu specificatia „ Consiliul Judeţean Cluj" 
Facturile aferente lotului 4,5 şi6 pentru cod fiscal 29438964 cu specificatia „ Consiliul Judeţean Cluj - Activi

tate Economica" 
Plata facturilor se va efectua prin Trezoreria Cluj Napoca. 

,. ~dfţ,1 {egal car~ guv~rne.1~ r~Jâţi~_dfntre Autoritisţeal~-nîîtaiea cc,i,tf~ctanţÎ şfţ9"t~~filiUînc:J~vln 
g:i<>rn~-nii1~ rn!!efiu.l!Ji~~i.ât şi ,l!~lit1Tlw g~J:Qin~); 
Ofertantul declarat caştigător are obligaţia de a respecta în executarea contractului, obligaţiile aplicabile în 
domeniul mediului, social şi al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul naţional, prin acorduri 
colective sau prin dispoziţiile internaţionale de drept în domeniul mediului, social şi al muncii. 

'3. Managementul/G~ionâi-ea G<>lltfitctull.lÎ şl~~jvjtăţtd~ ,râpqrtaretn c:acfrJ.r:ţontr~~4Jat.,d~~-fst~ _caiut 

Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a nu achiziţiona în totalitate cantităţile estimate prevăzute la 
pct. 3.4 din prezentul caiet de sarcini . 

DIRECTOR GENERAL 

CRISTINA ŞCH~ 

Şef serviciu SSM-PSI '.Logisti°.' Tănase Ba icu - (), .C
lntocm1t/Redactat Ciprian M"on -:.c_ ~ 

7r. temeiul Regulamentului (UE) m. 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi privind libera ::ir cula ţie a acestor date '?ide abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentu! general 
privind proteqia datelor) şi ai legii nr. 190/2018 Consiliu! Judeţean Cluj prelucrează date cu caracter oersonal, cu 
asigurarea securităţii si confidenţialităţii acestora. 


